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 عبد الكريم الخضير /الشيخ
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
"فصل: تسن العقيقة عن الغالم شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم ساابعه، فا ن فااف فأاب ةرععاة عشار، فا ن 

دواًل وال يكسر عظمهاا، وحكمهاا كاحياحية، إال ةناه ال يجازا فيهاا شارك فاب فاف فأب إحدى وعشرين، تنزع ج
 دم، وال تسن الأرعة وال العتيرة".

 الحمد هللا رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
علللى بعللع العامللس مللا يسللمعه مللن يم  الفصلله الليا لللي العويوللس، واللي اسللمى عنللد عامللس النللا  الاميمللس، ويشلل ه

الامائم ليلاب  األمر ايا بياك؛ ألن الحوائق العرليس إيا اخالفت مع الحوائق الشرعيس أوجلدت نوعلام ملن ااشل ا ، 
لعلى سبيه المثا  عامس النا  يسمون المحروم اليي عنده األموا  لكنه يبخه على نفسه لال ينفق عليه ملن اليه 

دحون ملللن ياصللد  عللللى الليا المحللروم؛ ألنللله مللدس ملللن ياصللد  عللللى السللائه والمحلللروم األمللوا ، وعلللى اللليا يملل
ْعُواوم   وِم *  }َوالَِّذيَن ِفب َةْمَواِلِهْم َحاٌّ  مَّ ااِِِل َواْلَمْحارو اليا الماعلارع عليله عنلد النلا ، لكلن  [( سلور  المعلار 52)] لِ ُسَّ

العرليس ايه ال اساند ال إللى لةلس وال إللى شلر  للي اليا، الحويوس الشرعيس للامائم وللمحروم غير الحوائق العرليس، و 
املم  -سلبحانه واعلالى-إنما رأوا أن ايا الشلخ  ماللب  بشلين ملن الحرملان، والاملائم لعلولم أخليواا ملن أن هللا 

ال اسلمياوا الشلرعيس إملا أن يوللا    خلولس اليا اانسلان الليي ولللد، واملم عللى أبويله الليه النعملس ملن اليه الحيثيللس، واي
 ي س، نسي س المولود أو عويوس.نس

والعويوس لي األصه شعر  ه مولود، العويوس لي األصه شعر  ه مولود من النا  والبوائم اليي يولد واو عليه، 
الشعر اليي يولد المولود، واو عليه يسمونه عويوس، ايا قاله الجواري لي صحاحه، ونوه األزاري عن أبي عبيد 

يي ي للون علللى رأ  الصللبي حللين يولللد، سللميت الشللا  الميبوحللس عويوللس علللى أن األصللمعي قللا   اللي الشللعر اللل
عاداوم من اسميس الشين باسم سببه، ثلم اشلاور يللك للال يفولم منولا عنلد ااهلال  غيرالا، اشلاورت اليه الاسلميس 

رحمله - لال يفوم من ايه اللفظس عند ااهال  )العويوس( غير ايه الشا  الاي اليب  ملن أجله اللوالد ، ااملام أحملد
أن ر ايا الافسير ليملا ي لره ابلن عبلد البلر، ولسلراا بلنولا الليب  نفسله، العويولس اليبيحلس، والعلق  الليب   -هللا اعالى

والشق؛ ألن أصه العق الوهع، ومنه عق للالن والديله أي قهعوملا، لللم يصللوما بملا أوجلب هللا لوملا ملن حولو ، 
 واليب  قهع الحلووم والمرين.

ييب  من الةنم ش رام هلل اعالى عللى نعملس الوللد، أو يولا   ملا الو أالم ملن يللك ملا يليب  ملن    ماسولي االصهال
النعم ش رام هلل اعالى على نعمس الولد، واليي يوو   يجزئ غير الةنم على ما سيلاي يوو   الَنعم، وعلى  له حلا  

 األمر سوه.
)) ه غالم راينس بعويواه اليب  عنله مرلوعام   -رضي هللا عنه-جانت اسميس العويوس بويا االسم لي حديث سمر  

واو مخر  عند الخمسلس وللي المسلند وأصلحاب السلنن األرمعلس، ملن هريلق الحسلن علن سلمر ، وللي  يوم سابعه((
سما  الحسن عن سمر   الم هويه ألاله العللم، لملنوم ملن يثباله مهلولام، لل يا جلان الحسلن علن سلمر  قلا   سلمع 



ولي أي هريق جلان، وملنوم ملن يولو   للم يسلمع الحسلن ملن سلمر  شليئام، وملنوم الحسن عن سمر  لي أي حديث 
 من قا   إنه سمع منه حديث العويوس لوط.

لي صلحي  البخلاري علن حبيلب بلن الشلويد قلا   قلا  للي ابلن سليرين  سله الحسلن عملن سلمعت حلديث العويولس  
يا سللمع منلله حللديثام ثبللت السللما  لوللا   عللن سللمر ، لولليا نلل  علللى أن الحسللن سللمع مللن سللمر  حللديث العويوللس،  واي

منه، اه نحمله على السما  مهلوام أو نولو   نواصلر عللى ملورد الاصلري   ال سليما وأن الحسلن ملدل ، الحسلن 
ملدل ، لل يا جاننلا للي سلند حلديث علن الحسلن علن سلمر ، الحسلن يولو   إنله سلمع  -رحمله هللا اعلالى-البصري 

ثبلت السلما  لله للي خبلر واحلد يهلرد اليا السلما  وللو للم يصلرس  أو حديث العويق من سمر ، لوه نوو   ما دام 
نوللو   إنلله ال يثبللت للله السللما  ال سلليما مللع مللا وصلل  بلله مللن الاللدل  حاللى يصللرس، ال سلليما وأن اللدلي  الحسللن 

 شديد.
 .طالب:.......

 ااه 
 ........طالب

ي مواضللع، لوللا  علللى سللبيه للل -رحملله هللا اعللالى-نعللم ال بللد أن يصللرس، هيللب، قللد يوللو  قائلله  صللرس الحسللن 
 المثا   حدثنا أبو ارير  واو لم يسمع منه، اه نوو   ثبت سما  الحسن من أبي ارير  

 .........طالب:
 نعم 

 ....طالب:....
نما دخه ضمن من حدث للي الوصل ، ملن  أو نوو   إن أبا ارير  حدث أاه المدينس والحسن ليوا ولم يسمعه، واي

ال لو لم نوه بويا الكالم لولنا  إنه إيش  أاه العلم من يثبت سما  ال حسن من أبي ارير ؛ ألنه صرس بالاحديث واي
 ايب؛ ألن من شرط المدل  اليي يروي بالعنعنس أن ال يصرس بالاحديث لي موضع الادلي ؛ ألن المفارع ليه 

ضلس للي شلخ  ثولس ال ايا الراوي المدل  أنه ثوس، ل يا صرس بالاحديث واو لم يسلمع قلنلا   ليب، والمسلللس مفار 
دثنا أبو ارير , ومنوم من يوو   إن لووله  ح ه العلم سما  الحسن من أبي ارير ؛جمع من أا ي يب، ولويا أثبت

غيلره, ليولو    هه ليل اوسعام  بيرام لي صيغ األدان, ويراكب من المجازات لي اليا البلاب ملا ال يشلر  الحسن ياوسع
ال حمله عللى الكليب بلال شلك,  ،والو ملا سلمع, وعلرع ملن هريواله اليا عابس بن غزوان, حدثنا أبو ارير  حدثنا واي

 مللا نللل  عليلله للللي الصللحي , للللي  سللمع ملللن سللمر  حللديث العويولللسنعللود إلللى سلللما  الحسللن ملللن سللمر , الحسلللن 
قلا   ملن سلمر ,   البخاري, قا  حبيب بلن الشلويد  قلا  للي ابلن سليرين  سله الحسلن عملن سلمعت حلديث العويولس

ملن سلمر  مهلولام, وأملا  ن الحسلن سلمعيولس ملن سلمر , والو عملد  ملن يولو   إع حلديث العولوو ن  على أنه سلم
قلد و إملا أن ال يثبالوا مثله اليا الخبلر,  حلديث العويولس لولط لولو ظلاار, والليين نفلوه مهلولام منه من يوو   إنه سمع 

    يوو  بعضوم  إنه الو  لي ايا مثه ما الو  لي قوله  حدثنا أبو ارير , نعم لي إش ا
 .طالب:........

  نعم
 ......طالب:..



 ش ليه  يإ
 ........طالب:

, , والاحديث ال ي ون إال بالمشالوس  ما الو معلروع, نعلمسن من أبي ارير , قا , قا   حدثنامن أثبت سما  الح
س, اولدمت ألن ااخبار أوسع من دائر  الاحديث, الاحديث ال ي لون إال بالمشلالو لو قا   أخبرنا  ان األمر أسوه؛

إما مشالوس أو إشار  أو  اابس أو نصب  ،بلي وسيلس وااخبار ي ون بمجرد بلوغ الخبر ااشار  إلى شين من ايا,
عالمللس, لااخبللار أوسللع مللن دائللر  الاحللديث, علللى  لله حللا  الحسللن إمللام مللن أئمللس المسلللمين, وسلليد مللن سللادات 

ل علمله وعباداله شلين ال يحالا  إللى اسلادال , عللى  له له بعضلوم عللى الالابعين قاهبلس, ومعرلاله و الاابعين, ولض 
نله إيا ن الحسن سمع من سمر  قا   نهرد ما دام ثبت سماعه لاألصه أ  ايه مسللس اصهالحيس, لمن قا   إحا

 ,  ما أن الادلي  يحصه بمر .ا  يثبت ولو بمر ألن السم قا   عن لالن أنه سمع منه؛
 ......من سمرة فقط؟طالب: هل يمكن ةنه.

 وين 
 طالب: السالم عُيكم.

 وعلي م السالم.
يولس مصلرس بله  ملا ي رنلا حلا  لحلديث العوأي أقو   سما  الحسن من سمر  مثله ملا سلمعنا الخلالع ليله, وعللى 

  لي الصحي .
 .........طالب:
 نعم 

 ....طالب:....
ملن الحسلن ملا  سلمعخال     أن يهردرأي جمع, نوو   ما دام ثبت سماعه من شخ  لما المانع أن يهرداو 

للو ملر  واحلد  خلال  و ه وسلمعه أنه لو صرس أنه ثبلت لولا   يلزم أن نثبت سماعه.., حاى من يشارط ثبوت اللوان
 يهرد ايا.

 طالب: يطرد فب سمرة وليس بقية الصحابة.
 يهرد لي سمر  اليي صرس بالسما . لحسن نعمايا بالنسبس ل

 ؟ فاب قولاه: حاد نا ةهاو هريارةيا إالحسان يحمال عُاى كالم  فب -ةحسن هللا إليكم- طالب: طيب المجاز الذي
 ؟.....يعنب حد ه

نملا عللى سلبيه اخابلار الهلالب ملثالم  ايا اوسع غير مرضي حويوس, وقد يفعله بعضوم ال على سبيه الاحلديث, واي
عنله مملا  سله, للن نلروي دل   واماحانوم,  ما جان عن اشيم, اشيم اجامع أصحابه لوالوا  اليوم للن نلروي عنله شليئام 

قللا   الله  لمللا اناوللى -لللي أحاديللث  ثيللر- لمللا اناوللىمةيللر , النابلله, ل للان يوللو   حللدثني لللالن و ننبللي  سلله شلليئام دل  
دلست لكم شيئام  قالوا  أبدام اليوم ما لي ادلي , صرس حدثني لالن والمةير , ل ان يولو    لله الدلي , لليش  ألنله 

غيلر   مبالدأ خبلره ى اليا اللواو اسلائناليس, والمةيلر و  للي, لعللحدثني لالن صحي  حدثني, لكلن المةيلر  غيلر مسلم
  للهالب، نعم  ام لويا قد يفعله اامام اماحان ،مسمو  لي

 ةحسن هللا إليك.......طالب: 



عللن  وامللم النبللي ،ابللتالاميمللس لضلللوا ثااخللوان   واعللع عنللد عامللس  , لللو قللا.., اللليي بعضللومال, اللو منعللام للللب 
عليلله الصللال  -امللم النبللي دث ويحللير مللن الامللائم, قللالوا  يللا أخللي , ثللم يلللاي مللن يحللواللركالحسللن والحسللين ولعلله 

عن الحسن والحسين, يعني يلاي بلوجس العامس الاي يفومونوا, ليحصله سلون للي الفولم,  له ملا يحصله  -والسالم
ن قا   اي الاي  نبةي أن يمنع، ياحدث عن العويوسلب  يمنه  ن  اميملساسمونوا أيوا ااخوان اي الواي ال بلل , واي

ال احامله ألولاموم مثله  يان ال بد منله, ال سليما عنلد علوام انت الاميمس الحويويس جان منعوا بنصو  أخرى, لالب
ه عللى العاملس إال بصليةس املريع وميلان ضلعفه, يعنلي ا  ان الخبلر الضلعي  ال يجلوز إلولا  ايه األمور, يعني إي

وال يجزملون  يفوملون أن اليه صليةس املريع -ليله الصلال  والسلالمع-عند هلبس العلم إيا قلت  يروى علن النبلي 
حلديث موضلو   , إيا  لان للي المسلللس..منبلر ال بلد أنإيا خهب خهيلب عللى  به, لالخبر الموضو  أشد, وحينئي  

ومشللوور بللين النللا  وماللداو  أن ينبلله عليلله, وينبلله علللى وضللعه, ويوللو   موضللو , وال ي افللي بلليلك, بلله يوللو   
  يلش معنلى  لملس موضلو لملايا  ألنولم ال يفوملون إ -عليله الصلال  والسلالم-م ليوب عللى النبلي  موضو  يعنلي

عليله -م يوب على النبلي له عن حديث, لوا   ايا  يب, ايا ال أصه  -رحمه هللا اعالى-سئه الحالع العراقي 
وب والللو موجلللود يناسلللب إللللى العللللم, لولللا    يللل  اولللو   م لللي , للللانبرى لللله شلللخ  ملللن العجلللم-الصلللال  والسلللالم

وا من  ونه يناسب إللى العللم وملا للحضره من  ااب الموضوعات البن الجوزي, لاعجب  باألسانيد لي  اب السنس
 إيام العوام أولى بالانبيه على مثه ايه األشيان من غيرام. ا..،الموضو , لمثه اي يعرع موضو 

صلى هللا -أن رسو  هللا  يب عن أبيه عن جدهديث عمرو بن شعلي ح العويوسجان ما يد  على  راايس الاسميس ب
سلناده حسلن, قلا رواه أحمد و  ))ال أحب العوو ((سئه عن العويوس لوا    -عليه وسلم ))ال   أبو داود والنسائي, واي

يوللو  ابللن  ))ال أحللب العوللو ((وانللا سللئه عللن العويوللس لوللا    )) لله غللالم مللراون بعويوالله((انللاك  أحللب العوللو ((
 راالس اجلر االسللم المشلرو , االسلم المشلرو  أن يولا   نسللي س,  لملودود  والاحويللق للي الموضلعينس االوليم للي احفل

ِ  ايه نسي س ِكب َوَمْحَياَي َوَمَماِتب لِلِ  , واليبيحلس نسلي س هيلب إلى آخره ..[( سور  األنعام265)] }قوْل ِإنَّ َصاَلِتب َونوسو
العشلان, األعلراب يسللمونوا  ه اليا الوجللران, ومثلله صلال بحيلث ال يعلرع بللين النلا ,  لره مثل إيا اجلر اليا االسلم

, لي للره أن يهلللق عليوللا باسللامرار العامللس واسللموا ى آخللرهللل.. إهراد, صلللينا العامللس, نبللي نصلللي العامللسالعامللس بللا
وجلان ملا يلد  عللى جلواز اسلمياوا بالعاملس,  ))ال يةلبن م األعراب عن اسم صلالاكم((العشان, وجان لي الحديث  

  , نعم-صلى هللا عليه وسلم-نبي أعام ال
 ......طالب:..

 الشرعي. اجر االسم االصهالسعلى  ه حا  قد ي ره االسم اليي ياراب عليه 
مللن العشللان والنسللي س, واالسللابدا  باسلللم  ابللن الولليم  والاحويللق لللي الموضللعين  رااللس اجلللر االسللم المشللرو يوللو  

ى ايا لال بل , وعل ولم يوجر, وأهلق االسم اآلخر أحيانام  شرعيالعويوس والعامس, ل يا  ان المساعمه او االسم ال
 ملا قلا  ااملام أحملد   ، ومعنلى  ونله ملراون بعويواله- ون الةالم مراون بعويواله- اافق األحاديث, ومعنى  ونه

ر ال مراون عن الشفاعس لوالديه, وقا  عهان  ملراون بعويواله, قلا   يحلرم شلفاعس وللده, يولو  ابلن الوليم  وليله نظل
ن شلفاعس الوللد للي الواللد يولو   ليله نظلر ال يخفلى لل يخفى, ل ن شفاعس الولد لي الوالد ليست بلولى من الع  , 

ْم َواْخَشْوا َيْوًماا الَّ َيْجاِزي َواِلاد  َعان َوَلاِدَِل َواَل َمْولواود   يست بلولى من الع  , قا  اعالى ل وا َرعَّكو }َيا َةيَُّها النَّاسو اتَّقو
ا هوَو جَ  اوْا َيْوماًا الَّ َتْجاِزي َنْأاس  َعان نَّْأاٍس َشاْيًِا َواَل يوْقَهالو وقلا  اعلالى   [( سلور  لوملان33)] اٍز َعن َواِلِدَِل َشْيًِ }َواتَّقو



ام إي ألنه للم يعلق عنله؛، نعم إيا قلنا  إن الوالد يحرم شفاعس ولده [( سور  البور 253)] ِمْنَها َعْدل  َواَل َتنَأعوَها َشَأاَعة  
ا ألنه لي يلوم  حينما ال يشفع له أبوه  ما ينب الولد  }الَّ َيْجِزي َواِلد  َعن َوَلِدَِل َواَل َمْولوود  هواَو َجااٍز َعان َواِلاِدَِل َشاْيًِ

ال ما او ظاار  لكن من لسلره بالشلفاعسو  المهظاار    شوع ابن الويم وين راس [( سور  لوملان33)] , ..أال يوجلد اي
  نعم  من ايا الكالمبه أظور   مو بظاار

 ب:........طال
ه, وال يولا   حلب  علن الشلفاعس لل لل يا للم يعلق عنله أيلن يولا   أن الوللد يشلفع لواللده نسمع, يولو  ابلن الوليم  لملن

يخبلر علن اراولان العبلد  -سلبحانه واعلالى-نله ملراون, وال للي اللفلع ملا يلد  عللى يللك, وهللا لمن لم يشفع لةيره إ
لُّ َنْأٍس ِبَما َكَسَهْف َرِهيَنة  ى  ب سبه,  ما قا  اعال لالمراون او المحبو , إما بفعه منه, أو  [( سور  المدثر33)] }كو

النسي س عن الولد سببام لفك راانه من الشيهان اليي يعلق به من  -سبحانه واعالى-لعه من غيره, وقد جعه هللا 
من حب  الشيهان له, وسجنه للي أسلره, ومنعله لله ملن حين خروجه إلى الدنيا, ل انت العويوس لدان, واخليصام له 

 ال مو ظاار  ظاار.اي سعيه لي مصال  آخراه, ا يا قا  ابن الويم, و المه ظاار و 
للي اللدعان للي الصلال  عللى  الشلفاعس لوالديله إيا ملات صلةيرام,  ملا جلان سأقو   لعه مراد من لسلر يللك بالشلفاع

صبي إيا مات صةيرام ال شلك أنله شلالع, لكلن إيا للم يعلق عنله يحلرم واللده , لالام اللوم اجعله شالعام مشفع الصةير 
, ومثلله قلو  عهلان, حينملا -رحمله هللا اعلالى-االراولان انلا والم  ااملام أحملد ايه الشلفاعس, لعله ملراد ملن لسلر 

  عمن فاعس ولده, أقو   لعه ايا مرادام،قالوا  يحرم الشفاعس معناه إيا مات صةيرام يحرم الوالد من ش
 ........طالب:
  ي   
 ....... طالب:

 مراون  ...
 ........طالب:

 ,  ه مولود. ه واحد
 .........طالب:
ألسلباب, أقلو   لكلن اله يسللم ملن الشليهان بالعويولس  ال شلك أنولا سلبب ملن ا ه مولود عرضس للشيهان,  أقو  

 واي ش ر, الح مس منوا ش ر المنعم. اي سبب من األسباب
 المة تنقسم فب ةشياء دون ةشياء؟طالب: وهل الس

 إيه, لكن اه  ه من عق عنه سلم من الشيهان  
 ......طالب:..

جان و  أراد أن يلاي أاله وسمىواألسباب قد ااخل  مسببااوا,  ما أنه قد يوجد معارع أقوى منوا, إيا  ايا سبب,
ا الموضع وال يسلم؛ لوجلود معلارع المشروعس لي ايبالي ر المشرو  سبب أيضام, لكن قد يسمي ويلاي باألي ار 

ألنللله معلللروع عمللله األسلللباب بالمسلللببات, واللللثير األسلللباب للللي المسلللببات, والمللل ثر األو   يضلللع  اللليا السلللبب؛
, اليي جعه الالثير لويه األسباب, للال األسلباب اسلاوه, وليسلت معدوملس النفلع -سبحانه واعالى-واألخير او هللا 

 اب والزعم بلنوا ال انفع بالكليسم  إن إادار األسباب نو  لي العوه, ارك األسببالكليس, وليا يوو  بعع أاه العل



وهللع,  ونله يالدلل ويانشل  ويللب  ثيابله اليا سلبب يويله بالمرمعانيلس نو  لي العوه, يعني لو اروش واحد بثيابله 
الضار واألسباب ملا لولا لع و او النا والم ثر او هللا, ،من البرد, لكن يوو   األسباب ما لوا قيمس, المسبب او هللا

ال  جعلله لللي األسللباب الللثير لكنوللا -سللبحانه واعللالى-هللا ال مجنللون  مجنللون, لللال شللك أن اي قيمللس, يوللا   عاقلله و 
  ما يوو  المعازلس, على  ه حا  نعود إلى مسللانا. اساوه بويا الالثير

قلو  جمولور العلملان, وقلا  الظااريلس  لالعويولس سلنس م  لد  للي "تسان العقيقاة"  -رحمله هللا اعلالى-يوو  الم ل  
اخاارالا جملع ملن أصلحابه, وقلا  الحنفيلس  ال اسلن العويولس, بله الي وروايلس علن أحملد, بوجوموا, وبه قا  الحسلن 

أنله قلا    -عليله الصلال  والسلالم-مباحس, اسلاد  الجمولور بحلديث سلمر  اولدم, علن سللمان بلن علامر علن النبلي 
أن  -رضللي هللا عنوللا-رواه البخللاري, وعللن عائشللس  ه دمللام وأميهللوا عنلله األيى(())مللع الةللالم عويوللس للللاريووا عنلل

واليه شلا ، رواه أحملد والارمليي وصلححه، أمرام عن الةالم شلااان, وعلن الجاريلس  -عليه الصال  والسالم-النبي 
 دللللس الظااريلللسملللرام علللن الةلللالم الللي أأ ،..والعللللوا ))ملللع الةلللالم عويولللس لللللاريووا(( )) للله غلللالم ملللراون ((  األدللللس

الوللائلين بللالوجوب, واللي أدلللس الجموللور الوللائلين باالسللاحباب الم  للد, األصلله لللي األمللر الوجللوب بللال شللك, لكللن 
))ملن صرع ايه األوامر من الوجوب إلى االساحباب, مثه حديث عمرو بن شعيب علن أبيله علن جلده مرلوعلام  

رواه أحملد وأبلو داود  وعلن الجاريلس شلا (( ،كالئالانعلن الةلالم شلااان ما ،للحلب أن ينسلك عنله لليفعله للدولد له و 
 والنسائي, واو حديث حسن. 

 ؟ ةن احن ى مقدمة يعنب.... ((شاتان)) :طالب: هل يأهم من قوله
 و ا شإي

 ال ليس مقصود؟ا  طالب: و 
 و ا شإي

 ؟.....الشاة تطٌُّ عُى الذكر... شاتان ةو طالب:
و لللي االصللهالس الشللرعي اهلللق علللى الللي ر واألنثللى مللن الضلللن أ مللا اوللدم أن الشللا  لللي عللرع الفووللانعرلنللا لي

 ))ال أحللب العوللو ((  -عليلله الصللال  والسللالم-والمللاعز, اوللدم الليا لللي المناسللك, دليلله الحنفيللس مللا اوللدم مللن قوللله 
ني لوير والولد غغنيام  ان الولد أو لويرام, لو الارع أن األب  ، واي على األبلما اودم والمرج  أنوا سنس م  د 

وارث مللن أملله مللثالم ماليللين, لجللان وقللت العويوللس اليللوم السللابع, ولدالله أملله لمااللت بعللد   , مللا ياصللوروارث مللن أملله
 .ال على األب  اي على األباي على الولد و   نوو اعات, جان اليوم السابع ورث األم واألب لوير, والداه بس

 يغتنب؟ حنه سيرث و يتصور ةييًا إذا كان احب مطُقهاطالب: بس هذا 
 وين 

 .....طالب:...
  ي   
ور ها اهنها, ةماا زوجهاا  إذا كانف م اًل فب العدة وطُقها وكانف عدتها بالويع فويعف وماتف يتصورطالب: 

 فانتهى ال يرث.
  نعم مثه ايه الصور ،اي مثلوا, 
 .....طالب:...



  ي  
 .((ةنف ومالك حهيك))طالب: 

 ويوس معلوس باألب أو باالبن  ال الكالم على الح م الشرعي, اه الع
 ما يقال ماله؟ ماله ةييًا يا شيخ :ال يقال : لكن المالطالب

 الما  ما  الولد.
 طالب: مال والدَل.

, النبلي الو ملا  االبلن صار له, وال قبه يلكالما , إال إيا اساولى األب على شين من ما  ابنه وحازه وال يضره 
 -رضلي هللا عنله-لملايا ملا علق عللي   والحسين, او أب وال لي  بلبعق عن الحسن  -عليه الصال  والسالم-

 عنوما 
 واإلحسان. تى احجنهب لُوالد من باب ةولى ذوي احرحامطالب: يمكن يتهرع هها ح

إيا  بر ن  عن نفسه , أولى بالم منين من أنفسوم, قالوا  وال يعق المولود -عليه الصال  والسالم-هيب, النبي 
وأوللى  ويعق عن اليايم ملن مالله  األضلحيسإيا لم يعق عنه أبوه,  مع أنه يعق عن نفسه اساحبابام ر جعليه, واخاا

يا اجاملع ملثالم عويولس ألنله ملراون بولا األضلحيس؛ والعويولس أوللى ملن ،ألنه مراون بولا, يضلحى للياليم ملن مالله , واي
األضللحى, قللالوا  لرصللس عويوللس وأضللحيس لللي آن واحللد, االلداخه وال مللا  عيللد اللو يللوموأضللحيس صللار اليللوم السللابع 

 ااداخه 
 رجب.نا قاعدة عند اهن عندطالب: 

 وش يوو  
 ....طالب: ما ةحأظ النص

 , معنااا.امعناا
 طالب: يعنب كل عمل له موجب.

 .يهإ
 ...ما ةذكر صراحة. يقولون: الصورتين ما تجتمعان،طالب: 

  واألخرى م دا , لي شين موضلي إحدااما موضيس تاداان من جن  واحد ليسعب تإيا اجامع  شو ما اجامعان
 واو يوم العيد.  ايا اليوم السابع

قواعاد  انهاهاا نحان قُناا: إيعناب القاعادة لاو تنمُنا إلياكهللا ةحسان  مختُاف ياا شايخالموجاب  ياه, لكانطالب: إ
 ةغُهية, هنا الموجب مختُف.

الليا دخللو   بوللي وقللت علللى إقامللس الصللال  وأايللت بالراابللس الموجللب مخاللل لمسللجد و , دخلللت ا..لللو دخلللت واامللام
 ....المسجد وايا

 فب من القاُِين هوجوب العقيقة؟ لب: طيب ال سيما مع وجوب اال نينطا
 ال, المسللس ماشيس على االساحباب.

 طالب: عُى االستحباب.
 على االساحباب. 



 طالب: عُى القاعدة إذًا يجوز.
م الئاللان أو ماكالئاللان  مللا لللي بعللع  ومللاألن وشللبوام؛ماوارماللان سللنام  ))عللن الةللالم شللااان((للله  نعللم, االلداخه, قو 
لاكن رقبس لي موابه رقبس, وايا مياب الشالعيس لي  ماوارماان لي السن والشبه, ل ن عدم لواحد الروايات, ومعناه 

 ال لر . عن الةالم والجاريس شا  شا يعق  افضيه الي ر على األنثى لي ايا الباب, وعند الحنفيس والمالكيس
 ....طالب:....

 ،))عللن الةللالم شللااان  يعلق عللن الةللالم والجاريلس شللا  شللا , اوللدم للي حللديث عمللرو بللن شلعيب عللن أبيلله عللن جلده
والح مس إظوار شرع الي ر على األنثى,  ون اللي ر يعلق عنله بشلااين واألنثلى بشلا  واحلد ,  وعن الجاريس شا ((
ه إظوار شلرع اللي ر عللى األنثلى,  ملا جلان للي مواضلع, اليا الموضلع وأرمعلس مواضلع أخلرى, ح مس يلك ولائدا

 لالي ر على الضع  من األنثى لي خمسس مواضع, من يعداا 
 طالب: العقيقة.

 العويوس ااه 
 طالب: الشهادة.

 الشواد . 
 طالب: اإلرث.

  ااه  أيوه
 طالب:.......

 و ا شإي
 طالب: العتٌّ.
 العاق, الديس.

 الب: الدية.ط
عليه الصال  -اسادلوا بلن النبي  ه ال لر  بين الي ر واألنثىخمسس مواضع, أصحاب الوو  الثاني اليين يرون أن

 عق عن الحسن والحسين  بشام  بشام.  ما لي حديث ابن عبا  -السالمو 
 طالب: هذا تعارض مع الرواية احخرى.
  ود واو مصح  من قبله بعلع أاله العللم, لكلن روايلس النسلائيرواه أبو دا عق عن الحسن والحسين  بشام  بشام،

حلديث عملرو بلن شلعيب ملن ألنوا معضلود  بملا اولدم  ي داود؛رج  روايس النسائي على روايس أبا " بشين  بشين"
يولو    -صللى هللا عليله وسللم-عن أبيه عن جده, وحديث أم  عب, أو أم  رز الكعبيس قاللت  سلمعت رسلو  هللا 

ووالوله  ،وصلححه الارمليي وابلن حبلان والحلاكم ،رواه الخمسلس وعلن الجاريلس شلا (( ،شااان ماكالئاان ))عن الةالم
  واو اليي وردت ليه النصو  أكثر, نعم ،الجاري على الوواعداو اليابي, على  ه حا  الافضيه معروع, و 

 .....طالب:....
 يش ليه إ ه اا

 ......طالب:..
 ااه 



 .......طالب:
حصله  ى اعالق املرأاين, لكلن أعاولت ي لرام حا رأ  ما يحصه ل اكك  امه من النارت رجه وأعاوت امأن تإيا أعاو
  ما جان لي الحديث. الف اك
 .......طالب:.

 .يهنعم امرأاين عن رجه واحد, إ
 .....طالب:..

 .)) ان ل اكه من النار, ومن أعاق امرأاين  اناا ل اكه من النار(( حديث ن  لي الموضو 
لظلاار أن أي سابع الموللود اسلاحبابام, ويجلوز ملن حلين اللوالد  وال حلد آلخلره, قلا  ابلن الوليم  ا "يوم سابعهتذبح "

ال للو يب  عنه لي الرابع أو الثامن أو العاشر أو بعد الاوييد بيلك اساحبابام  ال  يللك أجلزأ, واالعابلار بيلوم الليب  واي
ليلوم وقلا   ا لو قدر لشخ  لي اليوم السابع يب الهبخ واألكه, ال بيوم  ليب االعابار بيوم ابيوم الهبخ واألكه, 

اهلبخ, ال بلل  أنلت اآلن اماثللت  ر  لا لبخلولنخوان, ما او ممدينا نعزم عليه أحد نجمع األحباب واألصحاب واا
  ويبحت لي اليوم السابع,  ونك اهبخ غدام بعد غد األمر سلوه, الح ملس للي الليب  يلوم السلابع, الح ملس للي الليب

وأقلله  أن يلللاي مللا يسللاد  بلله علللى سللالماه إلللى الهفلله ماللردد بللين السللالمس والعهللب يللوم السللابع, قللالوا  ألن أمللر
ال مو مهرد و أسبو  صارت حيااه مساور , لكن ايا م موداره أسبو , يعني إيا عاش  .  ايا لي  بمهردهرداي

 بالعٌّ عمن ولد ميتًا. طالب: وةييًا ما قيل
))ويحللللق رأسللله  ملللا للللي حلللديث سلللمر    ، وياصلللد  بوزنللله ورقلللام؛وا  ويحللللق رأ  ي لللرملللات, ملللن وللللد لملللات, قلللال

))يللا لاهمللس احلوللي رأسلله, ولللي حللديث علللي مرلوعللام   ))أميهللوا عنلله األيى((روى سلللمان بللن عللامر  و  ويسللمى((
)) له  لحلديث سلمر   ؛وله شوااد ياووى بوا, ويسمى لي السلابع أيضلام  ،رواه الارميي واصدقي بوزن شعره لضس((

وصللححه الارملليي, وجللانت اسللميس  ،رواه أالله السللنن ويسللمى ليلله(( ،غللالم راينللس بعويوالله الليب  عنلله يللوم سللابعه
صلللى هللا عليلله -لفللي صللحي  مسلللم مللن حللديث أنلل  قللا   قللا  رسللو  هللا  ،المولللود حللين يولللد, لللي يللوم والدالله

, اسللمياه -إن شللان هللا اعللالى-يلللك واسللع  واألمللر لللي لسللمياه باسللم أبللي إبللراايم(( ))ولللد لللي الليلللس غللالم  -وسلللم
  نعم  قو   بسم هللا إيا أراد أن ينز   ش الاسميس ايهواجبس إجماعام, و واجبس إجماعام, الاسميس 

 تسميته باسمه. ،ال طالب: ال,
 اسمياه باسمه. 

 محمد. ،طالب: تسميته باسمه ةحمد
للد ملا أنلا مسلميه, الااوا للي دليله يلزمنلي بالاسلميس, ي و لل وش الدليه على وجوب الاسميس  لو قا   أنا وللد هيب،

 اصور شخ  بدون اسم. ه اا
 .سمى, كُهم سموا -صُى هللا عُيه وسُم-سموا, والنهب تهذا دليل, يعنب كُهم  طالب: إجماع المسُمين

 او ياراب على االسم واجبات.
 طالب: ةي نعم.

    يل  يعامله  يل  يلدعى , اصلور شلخ  بلدون اسلمه لوو واجلبيام الواجب إال ب وما ال ياراب عليه واجبات
   ي   نعم   ي  يجازى    ي  ي اخي



 ......طالب:..
  نعم

 ....طالب:....
 .س((لي))ولد لي الل سيه, لي الليلسمى إبراايم إ

 .....طالب:...
 وين 

 ......طالب:....
  دليه الجواز, نعمايا على ايا دليه على االساحباب و .....
 ......ه إذا كان قد هي ف النية فب صدرَل إذا لم...ن إليك ما يقال: إ: ةحسن هللاطالب

))اليب  عنله يلوم    للله دليله, وملن اناظلر يلوم سلابعهلملن سلمى للي اليلوم األو  إللزام للي يللكاو األمر واسلع, ال 
الاسلميس  ألنله جلان للي لاسلميس مثله العويولس للي الح لم؛ا نال يوا   إ ن  لي الموضو , إال أنه سابعه, ويسمى((

 ما يد  على خالع يلك.
 ؟عقيقة فالنةنها المقصود يسمى عند الذبح طالب: ما فب قول حهل العُم ةن 

 ما او يسمى, يسمى الولد, الضمائر  لوا اعود على المولود. ،ال, ال
 .....طالب:....

 اي  لوا عائد  على المولود.
ه أبللوه أن الللي ر يسللمي جللوده, يعنللي مللا شلا  بللين النللا مللع و الاسلميس واجبللس إجماعللام, واللي للليب لللال يسلميه غيللره 

ما لي شك أن إرضان األهلراع  لولا شلين مهللوب, ملن العشلر  بلالمعروع, لكلن يبولى  واألنثى اسميوا أموا, نعم
 .أن الفصه قو  األب

ادعون  ))إن مقا    -صلى هللا عليه وسلم-ن النبي أ -رضي هللا عنه-يسن احسين االسم؛ لما روى أبو الدردان 
 منوهع. ،رواه أبو داود, لكنه ضعي   م((يوم الويامس بلسمان آبائ م للحسنوا أسمان

 ؟عُى ةهيه..... حديث ةنه من حٌّ الولدفب طالب: ليس 
نعللم, اخايللار األم واخايللار االسللم, علللى  لله حللا  احسللين االسللم مهلللوب,  حللق الولللد علللى أبيلله اخايللار االسللم مللن

 األعراب الاسميس بلقب  األسمان. ام, العرب وعلى سننوموحديث يمام جرت عاد  العرب قد
 طالب: ليحأظ حتى ال تنخذَل العين. 

 ااه 
 نون ةن هذا يحأظه. طالب: يخافون عُيه يظ

ال ما يحفظه, ال أحيانام قد يرابون به العدو, وال شلك أنله ناشلن علن سلياجس,  لون اانسلان يوللد للي محله أو للي 
  ايا لي الاسميس موجود عند العرب, نعم وي ثر ين يسمى بهظرع أو لي ش

 .....طالب:...
 وال عبلد ،وال عبد النبي, وال عبد زيد ،وال عبد لالن ،يحرم الاعبيد لةير هللا إجماعام, ال يجوز أن يوا   عبد الكعبس

 علي,  ه ايا حرام مجمع على احريمه.



 .......طالب:.
ملن قولله   -عليله الصلال  والسلالم-جان عنله  اعبد المهلب, لملب, قا   حاشا ساثنى عبد المه  ي ره ابن حزم, وا

 لب(())أنا النبي ال  يب, أنا ابن عبد المه  
 ؟....اإلنسان ال يمُك اسم ةهيهإنه ال يستطيع تغير اسم الوالد  :يقال ةال طالب: طيب

 األو  من الاوريب.اات 
, -عليله الصلال  والسللالم-ام لملا اناسلب إليله النبلي ملو بااشل ا  للي اليا اللدليه, الم قلالوا  للو للم ي لن االسلم جلائز 

 انا يح ي واقع ويخبر خبر, ولي  إنشان. -عليه الصال  والسالم-لكن النبي 
 يا شيخ. طالب: هذا قصدي

   ما غير غيره, لكن يش ه على ايا, نعم -عليه الصال  والسالم-نعم, ولو  ان موجودام لةيره النبي 
 .....طالب:...

سلل ن الشللام صللحابي, بللن عبللد المهلللب بللن ااشللم بللن اشللام لللب بللن رميعللس بللن الحللارث وا  عبللد المه  لللي الللر   اللاه
   -عليه الصال  والسالم-لمايا ما غيره النبي  ومات سنس اثناين وساين

 طالب: هذا صحاهب؟
 صحابي.

ز الاسميس بعبد المهلب, لكلن الصلواب للي اسلم للب, ه المه  جانت اسمياه لي بعع األسانيد, واي حجس من يجو 
 .المه لب, وايا اليي يمشي على.. وجان لي أسانيد أخرى ا يا, لي روايس حديثه اسمه

 طالب: صحاهب؟
 إيه صحابي, المه لب بن رميعس.

 باب اانشان,  يا قا  ابن الويم. وباب ااخبار أوسع من ال الاسميسمن باب ااخبار او أقو   و 
ن للات لفلي إحلدى وعشلرين يعنلي للي اليلوم الرابلع عشلر, لل  "ععاة عشارفأاب ةر  فب اليوم السابعف ن فاف الذبح "

قلللا    -عليللله الصلللال  والسلللالم-أن النبلللي  -رضلللي هللا عنللله-ولحلللديث بريلللد   ؛لملللا روي علللن عائشلللس ملللن والداللله؛
والو ضلعي , وال  ،ولي إسناده إسلماعيه بلن مسللم ،رواه البيووي واحدى وعشرين(( ،))ايب  لسبع, وألرمعس عشر 

ع معروع, ثابت لي ابساليوم اليعني  ،اناوى األسبو  الثالثاألسابيع بعد يلك, ليعق عنه لي أي يوم أراد,  اعابر
للي    يل ينواحلد وعشلرين دليلله ضلعي , قلا  للي المبلد   للر و , لكن مضلاعفات السلابع, الرابلع عشلر النصو 

وللللي  للللد بالصلللال ، رواه أبلللو داود،ن للللي أين الحسلللين حلللين و أي -عليللله الصلللال  والسلللالم-أينللله حلللين يوللللد؛ ألنللله 
 ه ويدلك به حن ه للخبر, ل ن لم ي ن امر لبشين حلو.واو أن يمضة ،ويحن ه بامر ،الرعايس  ويويم لي اليسرى 

 ...اإلقامة..طالب: حديث 
لي لون أو  ملا يسلمع  لملس الاوحيلد, ملن  يله, لكلن الم يووللون  ملن بلاب العللس؛ليله  لالم هو  ،ال, الحديث ضلعي 

 باب.ايا ال
 يعيف, احذان واإلقامة اال نين؟اإلقامة طالب: سواء احذان ةو 

 األيان أقوى من ااقامس, األيان أقوى, و الاما ليه  الم.



يل اى بالهفله  -عليه الصال  والسالم-لي الصحي , أن النبي   -عليه الصال  والسالم-الاحنيك ثابت عن النبي 
لك بله حنلك الصلبي, قلالوا  لل ن للم ي لن املر لبشلين حللو, والو ثابلت ليحن ه, الاحنيك  او أن يمضلغ الاملر ويلد

يلل اى بالهفلله ليحن لله,  مللا اللو معللروع احنيللك أهفللا  الصللحابس, لكللن الله  -عليلله الصللال  والسللالم-عللن النبللي 
ألضلله الصللحابس  مللا  م إلللى أبللي ب للر وعمللرجللانوا بصللبيانو -عليلله الصللال  والسللالم-عللرع أن الصللحابس بعللده 

عليلله -واللو النبللي  ،مللن جعلله هللا ليلله البر للسأجلله حصللو  البر للس, لالبر للس خاصللس ب لاحنيللك مللنعلرع, للل ن  للان ا
يا قلنا  إ, لعلى ا-الصال  والسالم ن الاحنيك ليه لائد  للهفه من أجه اوويس الحنلك, وملن يا ال يشر  الاحنيك, واي

احيلس الصلحيس للال بلل , وعللى وعصلاراه إللى المعلد  لااولوى بليلك, يعنلي ملن الن أجه أن ياسرب هعم اليا الاملر
ألنه ال لر  بين أن يحنك األب أو األب أو األخ  يفعله أبوه افعله أمه؛إلى أاه الخير والصالس,  به ايا ال ي اى
 .أو العم, نعم

 ...."تنزع جدوالً "  -رحمه هللا اعالى-قا  
 ........طالب:.

احيلس الهبيللس, أنله ينفللع, النان بالاحنيلك مللن أجله , إال مللن جل-عليله الصللال  والسلالم-نعلم, الاحنيلك خللا  بلالنبي 
عليلله -لامللا  البر للس مللن أالله الصللالس بالاحنيللك لولليا خللا  بللالنبي مللن الناحيللس الهبيللس, أمللا إ ه ينفللعنللوقللالوا  إ

 .-الصال  والسالم
ب دم, إال ةنه ال يجزا فيها شرك ف وحكمها كاحيحية ،وال يكسر عظمها ،تنزع جدوالً "  -رحمه هللا اعالى-قا  

أي أعضان, لاليد وحلداا والرجله وحلداا ونحلو  جدوالم  جمع جد  بالدا  الموملس انز  "ةوال تسن الأرعة وال العتير 
لملا روى أبلو داود للي المراسليه علن جعفلر بلن محملد علن أبيله  عظموا افا الم بسالمس ايا الهفله؛ يلك, وال ي سر

لكلن الخبلر ضلعي  مرسله, وموليا  )وال اكسلروا منولا عظملام(()قا  لي العويولس   -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 
 ...عظاموا  ةيراا, اكسر عي وأحمد, وعند مالك اكسرقا  الشال

 طالب:.......
 ه اا

 طالب:.......
 وراك 

 طالب:.......
 العظام ما اكسر. ،من دون اكسيريه يوهع, اوهع اوهيع, إ

 طالب:.........
 ااه 

 طالب:.........
لعدم ما يد  على خالله, وح موا  األضحيس, أي  مالك  اكسر عظاموا  ةيراا؛ر ضعي , وليا يوو  أقو   الخب

 يعنلي عللى ملا اولدم افصليله سلابوام؛ ح م العويوس ليما يجزئ ويساحب وي ره, واألكه والصدقس والوديلس  األضلحيس,
 ألنوا نسي س مشروعس غير واجبس, يعني ال اخال  مع األضحيس إال لي الوقت.

 طالب: نعم.



ممللا , لللي الشلرس يوللو   إال للي الوقللت, لاألضلحيس وقاوللا محلدد, والعويوللس وقاولا لللي  بمحلدد, بلله الي اابعللس لللوالد 
ن العويوللس يبللا  جللللداا ورأسللوا وسللواقهوا, وياصلللد  بثمنلله دون األضللحيس, وعلللن افاللر  بلله األضللحيس والعويولللس  أ

ألنولا نسلي س أخرجولا ملن  اليا أقلرب؛ شلين  األضلحيس, ولعله   أنله ال يبلا  منولا-رحمه هللا اعلالى-اامام أحمد 
ه بلين األضلحيس والعويولس أن األضلحيس شك أنه يخه بااخرا , مملا يفلر  ليل , والبيع ال-سبحانه واعالى-هلل ه مال

عويولس للال يجلزئ بخلالع ال سبعس  ما اولدم للي الولدي واألضلاحييجزئ ليوا الاشريك لي الدم, لالبدنس والبور  عن 
لاكلون نفل   ؛ال اجزئ بدنس وال بور  إال  املس؛ ألنوا لدان للمولود لشر   ون الفدان دملام  لامالم يوا شرك لي دم, لل

 .لدان نف , أشار إلى يلك ابن الويم
 والعاير   اي يبيحس رجب؛الفرعس  بفا  الران, الفان والران نحر أو  ولد الناقس,  "وال تسن الأرعة وال العتيرة"قوله  
  النولي, يلشعليه, ايا نفي, ال لر  وال عاير  لكلن يلراد بله إمافق  ))ال لر  وال عاير ((يث أبي ارير  مرلوعام  لحد

ياجلله إلللى  ألن النفللي ي للون أبلللغ لللي المللراد؛ أن النفللي يلللاي ويللراد بلله النوللي, وحينئللي   األصلله لللي النفللي  مللا انللا
لكلن ملع وجلود النفلي ال اوجلد الحويولس, لل يا  ع وجلود النوليه قد اوجلد الحويولس ملألنالنوي,  الحويوس أكثر من ااجاه

نفينلا مللع وجللود الحويوللس عرلنلا أنلله للنوللي, ومولليا ي للون أقلوى, روى نبيشللس الولليلي قللا   قلالوا  يللا رسللو  هللا إنللا  نللا 
 -جلهعلز و -للي أي شلور  لان, وملروا هلل  -ابلارك اعلالى-))ايبحلوا هلل نعار عاير  لي الجااليس لما المرنا  قا   

ك حالى إيا ا))للي  له سلائمس للر , اةليوه ماشليقلالوا  إنلا  نلا نفلر  لرعلام للي الجااليلس لملا المرنلا  قلا    وأهعموا((
رواه أحملد  يبحاه لاصلدقت بلحمله(())   "اساحمه للحجيج"-شيخ أبي داود نصر بن علي-قا  نصر  ((اساحمه

 يللد  علللى أن انللاك لللر  وانللاك عايللر الليا الحللديث , وصللححه الحللاكم واأللبللاني, هوأبللو داود والنسللائي وابللن ماجلل
ليبيحلللس الالللي  لللانوا الجااليلللس ييبحونللله ألصلللناموم, وا ر  إنملللا أبهللله الفلللر  الللليي  لللان أالللهجملللع بينوملللا  أن الشلللي  

ولي المبد   أن الفر  والعاير  منسوخ, يعني ايا الحديث حديث نبيشس الويلي منسوخ بحديث  يخصون بوا رجب،
أبو اريلر  ماللخر ااسلالم,  راويهأحداما  أن  خ بحديث أبي ارير  ألمرين منسو  لر  وال عاير (( ))الأبي ارير    

لالظلاار بولا ه إللى حلين النسلخ, لللو للم ي لن  لعلوما  ان ماودمام عللى ااسلالم قاله لي الشرس الكبير, والثاني  أن
وعرلنلا أنله نفلي  ))ال لر  وال عايلر ((ملنا بحديث  منسوخام للزم النسخ مراين, نعم, إيا عملنا بالحديثين معام, إيا ع

وياك ناقلله عللن  ،, نوللو   اليا جللاري علللى األصلهشلس اللليي يثبللت الفلر  والعايللر يلراد بلله النولي, وعملنللا بحللديث نبي
ال لولنلا  إ األصه, والحلديث الناقله علن األصله أوللى ملن ه  انلت للي الجااليلس للي للر  نلالجلاري عللى األصله, واي

, واليا يللزم عليله النسلخ العاير  لي حلديث نبيشلسلعاير , ثم بعد يلك أبي  الفر  و اان النوي عن الفر  و وعاير , ثم ج
-  بالنسخ ملر  واحلد  وال يللزم خالع  الظاار بخالع الخر النوي, ل يا قلنا  النوي او المالخر قلنااو مراين, و 

و أو  ولد الناقس لحاجاله أ ، للو يب  لي رجبها احريم لعلوا وال  راااممن نفي سنياو - ما يوو  صاحب المبد 
نولو   خلال   يعنلي جلانه ضليوع للي رجلب لليب  لولم ,لم ي ن يللك م روالام  إلى يلك أو الصدقس به أو إهعامه

  ال ملا يليب اي يليب  و  لناقلس وجلانه ضليوع وال عنلده غيلرهال, إيا  لان عنلده أو  موللود ل  نعم  يبيحس رجب محرمس
 يفعه. ر   ال, حينئي  وال عاي نوو   ال لر 

 طالب:.........
 ش لون إ

 طالب:.......



ألنولم  لانوا يليبحون يوصلدون أن يليب  أو   يا المسلمى الو الليي جلان النولي عنله؛ما يلزم االسم, الموصلود أن ال
ولللد الناقللس, ويوصللدون أن يلليب  لللي رجللب, يوصللدون الليا, لكللن جللرى مللن غيللر قصللد, جللانك ضلليوع لللي رجللب, 

 ه يبيحس رجب اي العاير . عاير , اينوو   ال لر  وال
 اناوينا 

 وهللا أعلم.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبد ورسوله

 
 
 
 

 ةسماء المالِكة؟ و  التسمية هجهريل -ةحسن هللا إليك-مسنلة تخص الدرس طالب: 
 يش ليوا إ

 طالب: يعنب مبحث؟
  لسمان األنبيان. ي شينما لم ي ن االسم محظور ما ل

 ام ةراد ةن يقياب  ن الولد شاة والهنف شاة ما كاان باساتطاعته إال هاذاطالب: رجل ذبح عن ولد وعنف فذبح ع
 ؟سنة ةو نحوها شاة ةخرى عن الولد يقيب بعد مدة رعما

 يوضي, يوضي.
 طالب: يقيب؟

 نعم.
 حٌُّ رةس الهنف يشرع؟ طالب: طيب ةحسن هللا إليك

وأيضلام  ،رأ  الصلبي عللىقلالوا  اخفل   والعلس موجلود ؛ ألنولاأنوا  الولد عن بعع األصحاب,  ي ر لي المبد 
  , ويخر  بدله شعر أقوى منه وا يا.افا  مسام الرأ 

 اينماو لهالهال يشارع نقاول: يساتهدل مان الابطن  هها فنزلالُب لو ترك سنة ةو سنتين ولم يحٌُّ  طالب: طيب
 شعر جديد؟

 .يحلق او اليي ينز  من... أن اليي ال, او األصه
 استمر سنة م اًل, هل نقول: نقيب هذا احمر ونحٌُّ؟البطن هو الذي نزل من هو لم يحٌُّ ما زال طالب: 

 .-إن شان هللا- ال بل  وزنهإيا حلق واصد  ب
 ......طالب:...

 نعم 
 .......طالب:..

  ضلن, نعمإيا أهلوت الشا  لوي الي ر واألنثى من المعز وال ه يجزئ نعم،إي
 .....طالب:.....



فسلله إيا  بللر, ومللنوم مللن قللا   مللنوم مللن قللا   يعللق عنلله ن ن قلنللا  ماعلوللس بللاألب, وي رنللا أننحلل  نفسللهعللن يعللق 
  نعم ره, لكن لو عق عن نفسه لكان أولى،ماعلوس بلبيه وال اصل  لةي خال 
 .......طالب:..

 ال ما يلزم, ما يلزم, لي أي بلد  ان.
 ؟طالب: فب ةي هُد

 نعم  
 .....طالب:...

 ااه 
 ........طالب:..

 ور , ور  لضس, نعم 
 ......طالب:...

  ي  
 .......طالب:.

 .أملك به, أملك به األب, األب
 .......طالب:..

  وا شإي
 ...طالب:.....

 .أبوه شين، يسميه لوا ثالثس حوو  لكن لي  لوا  لي الاسميس
 .طالب: جزاكم هللا خير

 ا من....بويا ن ون اناوين
 


